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 كلمة رئيس الكلية
 

 عزيزي القارىء،
إن تصفحك هذا الدليل ُيظهر إهتمامك في التربية الكتابية. وصالتنا ان خدمة 
 الكلية الالهوتية الكتابية سوف تبرهن بأن تكون بركة لهذه الدوافع المهمة.

 عامًا، 20بعد وضع ثقتي بالرب يسوع كمخلص شخصي لحياتي في عمر 
هتمام لتعلم ودراسة كلمته المكتوبة.  أعطاني الرب شوق وا 

صالتي إلى الرب أن يعطيك إزدياد في الجوع لتنمو في الحكمة والمعرفة 
 الكتابية.

إن خدمة الكلية الالهوتية الكتابية ُصممت لتخدم هؤالء الذين هم في بداية 
لية ُمعدة هم للخدمة في مؤسسة الهوتية. برامج الكدراستهم الكتابية وبنفس الوقت للذين يريدون ان يكملوا إعداد

 لتساعد الطالب للحصول على درجة أكاديمية في الكتاب المقدس من دون ترك وظائفهم وخدماتهم.
إن الطالب في الكلية الالهوتية الكتابية ُيشجع لكي ما يستمر في خدمته في كنيسته المحلية بينما هو يقوم 

 بدراسته األكاديمية.
هيئتان اإلدارية والتعليمية في الكلية الالهوتية الكتابية يعتبران أن قيامهم بجزء من إعداد وتأهيل وعاظ، إن ال

رعاة، كارزين، معلمين مدارس أحد، وخدام مسيحيين للخدمة المسيحية في العالم العربي هو إمتياز عظيم 
 لهما. لذلك نحن نحب أن تنضم وتدرس معنا.

 يخدم ُمخلص، مُكرس، و كشخص  
نتمنى أنك ستسمح للكلية الالهوتية الكتابية ان تساعدك لتعرف، تفهم، وتطبق كلمة اهلل بينما تتمتع بخالصه 

 لك.
 إستسلم إلرادته،   

خدم في حقله  وا 

 في خدمته،

 غسان حداد

 رئيس الكلية الالهوتية الكتابية
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 معلومات عامة

 عن الكلية الالهوتية الكتابية: لمحة تاريخية

وضععععع الرب في قلب الكارز غسععععان ن. حداد فكرة تأسععععيس معهد الهوتي للخدام في  1994 في عام
بعدما إنتقل القس غسعععععان حداد من لبنان إلى األردن ليخدم كراعي لكنيسعععععة  2001الشعععععرق األوسعععععط. وفي عام 

 . محلية بدأت هذه الرؤية بالتبلور أكثر

بداية متواضعععععععععععة اللقد كانت . في عمانالمعهد الكتابي لإلعداد الالهوتي تأسععععععععععس  2002وفي عام 
تم إضععععععععععععععافة  2003يد الرب الُمباركة كانت على هذا العمل. في عام ، ولكن مليئة بالتحديات والصعععععععععععععععابو 

مساقات اخرى للبرنامج الدراسي لتأهيل الطالب بطريقة أفضل ولتقديم لهم مواد الهوتية محافظة تضاف إلى 
تية والعدد المتزايد من الطلبة الذين يتقدمون للدراسععة إسععتمر عبر السععنين مكتباتهم. هذا النمو من المواد الالهو 

ومدتها سنة دراسية.  شهادة في الدراسات الكتابية( 1وحتى يومنا الحاضر. الكلية تقدم اليوم البرامج التالية: 
ومدته أربع إلى  بكالوريوس في الدراسات الكتابية( 3ومدته سنتان دراسيات  دبلوم في الدراسات الكتابية( 2

 خمس سنوات. 
 المعهد الكتابيوقد نمت الكلية إلى درجة أصعععععععععبح لديها قسعععععععععم للدراسعععععععععات العليا، وتم إعادة تسعععععععععمية 

لماجستير ا. وتقدم الكلية اليوم درجة الكلية الالهوتية الكتابية في األردنليصبح  لإلعداد الالهوتي في عمان
 ا أكثر في التعليم الكتابي. للطالب الذين يرغبون بأن ينخرطو  في الخدمة

 هي اليوم إحدى خدمات كنيسة اإليمان المعمدانية المستقلة في عمان. الكلية الالهوتية الكتابية
 

 
 أول صف من الطالب
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 :كليةالغاية من وجود ال
لتأهيل قادة خدام حتى يقوموا بتأسعععععععععععيس ودعم كنائس هو الكلية الالهوتية الكتابية  سعععععععععععبب وجود إن
 ي العالم العربي.وخدمات ف

 
 القيم األساسية للكلية الالهوتية الكتابية:

نحن ملتزمون بأن الكنيسععة هي المؤسععسععة الرئيسععية التي من خاللها اهلل يعمل في هذا العصععر.  الكنيسةة:
نرغب بأن نشععععدد على اهمية وهدف الكنيسععععة من خالل تعليمنا، تشععععجيعنا لكنائس محلية من حولنا، 

 زرع، تشجيع وتقوية كنائس.وتركيزنا على أهمية 
نحن ملتزمون بأن نقدم تعليم ذو مستوى عال و أكاديمي الذي أساسه فقط الكتاب المقدس.  تعليم كتابي:

سعععوف نسععععى دائمًا وباسعععتمرار بأن نكون كتابيين في تعليمنا، مواقفنا الذهنية، وفي تطبيقنا لتعليمنا. 
 هل الطالب بغنى للخدمة وللحياة.نحن نؤمن أن الكتاب المقدس لديه اإلمكانية ليؤ 

نحن ملتزمون بإعداد قادة يتبعون مثال المسيح في قيادتهم لآلخرين بتواضع. ونسعى أن تصبح  الخدمة:
هذه ذهنية الهيئة اإلدارية، المسععاقات الدراسععية، تعاملنا مع الطالب والذين من حولنا. ألننا نؤمن أن 

 اهلل هو أن يكون خادم لآلخرين.أسمى منصب ممكن أن يناله إنسان في خدمة 
نحن ملتزمون بالمحافظة على نزاهة شععععععععععععععخصععععععععععععععية، أكاديمية، ومالية. ونحن نؤمن أنه ال يوجد  النزاهة:

مدرسة، ُمعلم، أو تلميذ يستطيع أن ُيمجد اهلل في خدمته بدون هذا المبدأ األساسي. ونحن نؤمن أنه 
 دنا أن نرى يد اهلل للبركة علينا.ينبغي أن نقدم األمور بصدق أمام كل الناس إذا أر 

نحن ملتزمون بأن نكون مدرسععة ذات تميز أكاديمي. لذلك نحن نسعععى للمحافظة على  التميز األكاديمي:
مسععععععععععععععتوى عالي في منهاجنا وتعليمنا، وهذا يتطلب إلتزام وتميز من قبل الهيئتان التعليمية واإلدارية 

رى حتى نتأكد أن مسععععععععاقاتنا الدراسععععععععية تسععععععععتوفي والجسععععععععم الطالبي. وسععععععععنعمل بتعاون مع معاهد أخ
 المستويات المتعارف عليها حول العالم.

نحن ملتزمون بأن نوجه طالبنا حتى يتعلموا كيف يتبعوا المسعععععععيح من خالل تفاعلنا. التوجيه واإلرشةةةةاد: 
ونحن نسععععى كل جهدنا حتى نرى الطالب يتخرجون ويذهبوا ليسعععكبوا حياتهم من أجل ا خرين، من 

 الل صنع تالميذ للمسيح في الجيل القادم من الخدام.خ
نحن ملتزمون بأن ُنكون شعععععراكات إسعععععتراتجية ونحافظ عليها على المسعععععتوى اإلقليمي والعالمي.  الشةةةراكة:

نحن نؤمن أنعه ينبغي ان نعمعل مععًا مع أفراد وخعدمعات مثيلعة لنعا في الفكر وذلعك من اجعل مجعد اهلل 
متداد اإلنجيل. ونحن نسععععععى  لنسعععععاعد  خرين كما نحن ُنسعععععاعد من قبل  خرين، ألننا نسعععععتطيع ان وا 
 نحقق امور أكثر وأفضل معًا.
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 األهداف:
 إن خريج الكلية الالهوتية الكتابية سيكون: – األهداف الروحية

 على مشاركة كلمة اهلل مع ا خرين، مع رؤية لربحهم لإليمان في المسيح يسوع. قادر .1
 .يقينية ووضوحس بقادر على شرح الكتاب المقد .2
و ، داعم، أخادمبشعععععكل واضعععععح مهتم في العمل اإلرسعععععالي حول العالم. وهذا ربما سعععععيقوده ليكون  .3

  شريك صالة.
 في حياته نضوج مسيحي الذي يعبر عن إلتزامه للمسيح ولكنيسته في األرض. مظهراً  .4
وهذه  ة.يذًا لهذه الكلمعلى المحافظة على دراسعععععععععععععة منتظمة لكلمة اهلل، وأن يبقى بنفس الوقت تلمقادر  .5

 .هي إحدى الصفات المسيحي الجدي بشكل عام وللخدام بشكل خاص
 قادرًا على الدفاع عن إيمانه بطريقة أخالقية وكتابية في  ن واحد. .6

 إن خريج الكلية الالهوتية الكتابية سيكون: - األهداف التربوية
كتسععاب المعرفة يتطلب أو  ،قادرًا أن يظهر في حياته معرفة .1 لك كتشععاف مراجع ودراسععتها ثم بعد ذا 

 تقييمها.
 .قادر على تطبيق المعرفة التي إكتسبها. وسيظهر هذا من خالل نشاطه الكتابي أو الشفهي .2
 .التي تشكل نظرة المسيحي للعالمقادر على إظهار وعي للقيم واإللتزامات  .3
 .الفعال لتواصلفهم للمهارات األساسية لقادر على إظهار  .4
 في الخدمة المسيحية. عمل أن يكون جزءًا من فريقلديه المقدرة  .5

 
 
 
 
 
 

 

 المستشار األكاديمي
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 قانون اإليمان
الذين هم  القانونية 66نؤمن بأن الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد في أسعععععععععععفاره العععععععععععععععععععععععععع : الكتاب المقدس

من لفظيًا و وحى به حرفيًا مبكامله كلمة اهلل الهو اإلعالن اإللهي الكامل والنهائي لإلنسان من اهلل. و 
ي كل ف الوحيدةالسععععلطة  ذا فهوهو معصععععوم عن الخطأ في لغاته األصععععلية. ولهو اهلل بالروح القدس، 

 القواعدي للنصععععععععععوص اإللهية-ونفسععععععععععره بحسععععععععععب معناه التاريخي امور اإليمان والحياة المسععععععععععيحية.
 .(21-19:1بط2؛ 17-15:3تي2)

، مطلق وغير ُمدرك. ونحن نؤمن ان لديه طبيعة واحدة وس، سرمدي، أزلي، ابدينؤمن باله واحد، خالق الكل، قد: اللةه
ونحن  .في ثالثة اقانيم متسعععععاوية: ا ب واالبن والروح القدس و جوهر واحد، ورغم هذا أعلن عن نفسعععععه للبشعععععر

ل منؤمن أنهم متسعععععععععععاوون في الجوهر والمكانة ولكن متميزون في الوظائف ورغم هذا يعملون بانسعععععععععععجام في ع
 .(17:1تيم 1؛ 6:4؛ أف 6:8كور 1؛ 26و17-16:15؛ يو 19:28؛ مت 5-4:6تث ) .الفداء العظيم

أن يسوع المسيح كان في أحشاء مريم بالروح القدس وُولد منها وهي عذراء لكي ُيعلن اهلل نؤمن : المسةةةةةةةةةةي يسوع 
امل هو إنسعععععععان حقيقي وكو  .ويفدي اإلنسعععععععان السعععععععاقط، ونؤمن أنه هو بنفس الوقت أبن اهلل وأبن اإلنسعععععععان

 بطبيعتان، وقد ُجرب مثلنا بكل جوانب الحياة، ولكن بدون خطية.
أنه صعععععد إلى السععععماء بعد قيامته من الموت وجلس عن يمين ا ب وينتظر الوقت الذي نحن نؤمن 

فيه سعععيالقي كنيسعععته في اإلختطاف على السعععحب، وبعد سعععبع سعععنوات من ذلك الحد  سعععيعود إلى 
؛ 14و2-1:1؛ يو35:1؛ لو14:7إش ) .سعععععععععععععنعععة حرفيعععة 1000ملعععك البر لمعععدة األرض ليملعععك ك

 .(17-14:4عب
ومسععععععععععععععاواته مع ا ب نؤمن بالوهية الروح القدس الكاملة وبكونه ذات إلهية )شععععععععععععععخص إلهي( : الروح القدس

وهو يبكت على خطية وبر ودينونة. وهو الذي يجدد، يقدس، يرشعععععععععععععععد، واالبن في الكانة والجوهر. 
، ويشهد لحق اإلنجيل وُيعمد المؤمنين إلى جسد المسيح. ئك الذين يؤمنون بالمسيح يسوعويعزي اول

متياز كل ُمخلص أن يمتلء بالروح القدس ن مسععععععععععععععؤولية وا  -16:14؛ يو35:1؛ لو19:28مت ) وا 
 .(7:2تس2؛ 14:9؛ عب18:5؛ أف26و17

من ان اإلنسعععان الرمزية أو المجازية. ونؤ  نؤمن بسعععجل الخليقة في سعععفر التكوين ونقبله بصعععيغته الحرفية ال: الخليقة
ن خلق اإلنسععان لم يكن بطريقة تطورية أو نشععوء من أنواع  خلق بطريقة مباشععرة على صععورة اهلل وشععبهه، وا 

؛ 11:20؛ خر 24، 11، 1:1)تك مختلفة وتطور عبر ماليين السعنين من أشعكال أدنى إلى أشعكال أسعمى 
؛ رؤ 3:11؛ عةةةب 17-16:1؛ كو 20:1؛ رو26-23:17، 24:4؛ أع 3:1؛ يو 12:10؛ إر 6:9ن  

6:10.) 
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ر طوعيًا أخطأ وسقط من مكانته السعيدة والغينؤمن بان االنسان خلق على صورة اهلل وشبهه، وانه : اإلنسان
ونتيجة لذلك أصبح كل البشر خطاة بإختيارهم، ولذلك هم تحت ، واصبح مذنبا في نظر اهلل، خاطئة

 .(3و1:2؛ أف22:3؛ غال19و12:5؛ 19-10:3رو؛ 6-1:3)تكأي عذردينونة اهلل العادلة بال 

كون هو ليأن الشععععععيطان كان أحد رؤسععععععاء المالئكة الُمكرمين، ولكن بسععععععبب الكبرياء وتعاليه نؤمن : الشةةةةيطان
له نظام العالم الشعععععععرير.  القدير، سعععععععقط وأسعععععععقط معه جمعو من المالئكة، وهو ا ن رئيس سعععععععلطان الهواء وا 

جرب لإلنسان، عدو اهلل والمسيح، المشتكي على القديسين، مؤسس األديان الباطلة، وسيد ونعتبره أعظم مُ 
الوثنية المعاصعععرة. وهو رب ضعععد المسعععيح، وسعععيد كل قوى الظالمل ورغم هذا كله فهو ُمعد للدينونة النهائية 

؛ 15-12:14أش) .بعقععععاب أبععععدي وعععععادل في الجحيم. هععععذا المكععععان الععععذي هو ُمعععععد إلبليس ومالئكتععععه
، 11:19؛ رؤ6؛ يةةةةه8:5بةةةةط1؛ 11-3:2تةةةةس2؛ 5:3تةةةةس1؛ 15-13:11كةةةةور2؛ 17-14:28حةةةةز
 .(20و16

ين من يسععوع بتعيمن خالل وسععاطة ابن اهلل: أي أن الرب  نعمة اهلل بكليته عملنؤمن بان الخالص  :الخالص
رادة طبيعتنا البشععععععرية ية الشععععععخصعععععع أكرم القانون اإللهي من خالل طاعته وبدون خطية ،ا ب أخذ طوعًا وا 

ومن خالل موته البديلي صعععععععععععنع كفارة تامة وكافية ألجل خطايانا. ونؤمن ان بركات نوال الخالص ُمقدمة 
مجانًا لكل البشعععععععععععر من خالل رسعععععععععععالة اإلنجيل. والعائق الوحيد لخالص أي خاطىء هو طبيعته الموروثة 

لعادلة ده على أستحقاقه للدينونة االساقطة وعدم اإليمان، الذي إذا استمر اإلنسان بهما سيكونان براهين ض
من اإلله القدوس. نؤمن ان تبرير المؤمن باإليمان يتضععععععععععمن توبة، ندم على الخطية وعطية الحياة األبدية 
على مبادىء البر. ونؤمن ان هذه العطية تعطى ليس ألي أعمال صععععععععععالحة عملناها نحن، ولكن بشععععععععععكل 

، 25و24:3، 17:1؛ رو39:13؛ أع36و18، 16:3يو)ا. ُمطلق بععاإليمععان في دم الفععادي وبره الممنوح لنعع
-5:3، 1:1؛ تي4:1تس1؛ 12:3؛ كو9-8:2؛ أف21:5كور2، 30و29:8، 23:6، 9و1:5، 1:4-8
 .(2:1بط1؛ 7

كل المفديين محفوظين بقوة اهلل من خالل اإليمان ونوالهم الخالص األبدي، لذلك نؤمن أن : ضمان المؤمنين
ونؤمن أن الُمخلصععععععععين ينبغي أن يتمتعوا بيقين شععععععععخصععععععععي في  .هم مضععععععععمونون في المسععععععععيح ل بد

 الخالص الحالي الذي ُيريح من خالل ُسكنى المسيح ومصداقية كلمة اهلل المكتوبة "الكتاب المقدس"
-11:5، 19:2يو1؛ 5:1بط1؛ 8-4:1كور1؛ 39-37و1:8؛ رو30-27:10، 40-37:6يو)

13) . 
لمخلصععععين المتحدين باإليمان وشععععركة اإلنجيل، ويمارسععععون جماعة ا كنيسععععة المسععععيح هينؤمن بان : الكنيسةةة

ويحكم الكنيسعععععععة قوانين المسعععععععيح. ونؤمن ان إرسعععععععالية ، فرائض المسعععععععيح )المعمودية وعشعععععععاء الرب(
الكنيسة الحقيقية أن تتيع المسيح في المأمورية العظمى. ونشدد أن الكنيسة المحلية هي كيان إداري 
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؛ 42-41:2؛ أع20-19:28، 29-26:26مت) .ع المسعععععيحمسعععععتقل ورأسعععععها الوحيد هو الرب يسعععععو 
 .(18:1؛ كو24-23:5، 23-22:1؛ أف30و2:11كور1

في "الرجاء المبارك"، الذي هو محيء المسععععيح الشععععخصععععي، المفاجىء، ما قبل الضععععيقة وما نؤمن : األمور العتيدة
سععس ملكوته د الضععيقة ليؤ قبل الحكم األلفي ألجل مفدييه. ونؤمن بمجيئه مع قديسععيه الذي هو "الظهور" بع

يقف كل الغير مخلصععععععععين من كل العصععععععععور أمام العري العظيم األبيض ليدانوا . بعد هذا سععععععععوف األلفي
ويطرحوا في بحيرة النار بعقاب أبدي، بينما سععيقضععي المخلصععون أبدية مليئة بالسعععادة والفرح في محضععر 

، 16-11:19رؤ ؛7:3بةةط2؛ 18-13:4تةةس1؛ 26-23:22؛ لةةو11-4:14زك) .العععرب إلعععى األبعععععععد
 . (15-11و1:20-6

 

ال تظهر إيماننا بشعععععععععععععكل ُمفصعععععععععععععل ونهائي. الكتاب المقدس وحده هو السعععععععععععععلطة النهائية  إقرارات اإليمان هذه
 والجازمة لكل ما نؤمن به. وبنفس الوقت نؤمن ان هذه اإلقرارات اإليمانية ُتمثل تعاليم الكتاب المقدس.
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 التبعية الطائفية:
هي البرنامج التربوي لكنيسععععععععععة اإليمان المعمدانية المسععععععععععتقلة في عمان.  الكلية الالهوتية الكتابيةن إ

 في األردن. ةللكلية الالهوتية الكتابيأبواب الكلية مفتوحة لكل المؤمنين الذين يوافقون على العقائد األساسية 

 األكاديمي:واإلعتماد اإلعتراف 
دارة كنيسة  انشاطه تمارس الكلية الالهوتية الكتابيةإن   ة في اإليمان المعمدانية المستقلتحت سلطة وا 

للكنيسعععععععععة بأن يكون لديها برنامج تربوي وأن تقدم تربية دينية للقادة في القانون األردني يسعععععععععمح  عمان، األردن.
 .العالم العربي

سعععععععى أكاديمية. ولكننا ن هي حاليًا غير معتمدة من قبل أي هيئة إعتمادالكلية الالهوتية الكتابية إن  
 تسعى لتحقق متطلبات المقبولة لإلعتماد األكاديمي. الكلية الالهوتية الكتابية لهذا فإن لهكذا إعتماد،
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 معلومات مالية
 السياسة المالية:

تسععععاعد  األميركية،إن كرم كنيسععععة اإليمان المعمدانية المسععععتقلة في عمان وكنائس وأفراد في الواليات المتحدة  
الطالب في كليتنا للحصعول على التدريب الالهوتي بكلفة أقل من أغلب الكليات الالهوتية. والكلية تسععى لكي تسعاعد 

 الطالب/الطالبة لينال التعليم الذي يحتاجه/تحتاجه.

 )جميعها بالدينار األردني( :التكاليف والرسوم الدراسية
 :رسوم طلب اإلنتساب 

 دنانير أردنية. 10   وم والبكالوريوسلمستوى الدبل
 دنانير أردنية. 15    لمستوى الماجستير

 )الدبلوم والبكالوريوس( للمستوى األساسي: 
 دنانير أردنية. 5 رسوم التسجيل )تحسب مع كلفة المساق( 

 أردني. دينار 25   للمساق الواحدكلفة الدراسة 
 ر أردني.دينا 25  للمساق الواحد للمستمعكلفة الدراسة 

 دينار أردني. 25   للمساق الواحدالدراسة المستقلة 
 دنانير أردنية. )مبدئيًا( 6   الكتاب الدراسي لكل مادة

 دنانير أردنية. 5   رسوم اإلنسحاب من مساق
 )الماجستير في الخدمة( للمستوى المتقدم: 

 دنانير أردنية. 5 رسوم التسجيل )تحسب مع كلفة المساق( 
 أردني. دينار 35   للمساق الواحدة كلفة الدراس

 دينار أردني. 35  للمساق الواحد للمستمعكلفة الدراسة 
 دينار أردني. 35   للمساق الواحدالدراسة المستقلة 

 دنانير أردنية. )مبدئيًا( 6   الكتاب الدراسي لكل مادة
 .دنانير أردنية 5   رسوم اإلنسحاب من مساق

 رسوم خاصة:
 دنانير أردنية. 5   ُمصدقة ترسوم إفادة عالما

 دينار أردني. 20   نسخة أخرى عن الشهادة
 دينار أردني. 50    رسوم األطروحة

 دينار أردني. 75     رسم التخرج
 المساعدات الدراسية:

وفيها تالمساعدة المالية هي ُمقدمة تلقائيًا لكل طالب في الكلية الالهوتية الكتابية من خالل الرسوم المخفضة التي تس 
الكلية، وبما ان كل الرسوم مخفضة. فإن الطالب الذين ال يستطيعون دفع هذه الرسوم الشبه رمزية لهم الحق بطلب مساعدة مالية 

 من خالل كتاب خطي يوضح إحتياجهم. كل طالب يتقدم للحصول مساعدة مالية إضافية سوف تقيم كل حالة على حدة. 
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 معلومات أكاديمية
 شروط القبول:

 شروط القبول لجميع المستويات هي: إن 
 أن يكون الطالب قد إختبر الرب يسوع مخلصًا شخصيًا لحياته. .1
 أن يكون الطالب عضو في كنيسة إنجيلية محافظة منذ أكثر من عامين. .2

 أن يكون الطالب لديه دعوة من الرب للدراسة. .3

وخ أو أحد الشيأن يقدم الطالب توصية خطية من راعي كنيسته للدراسة الالهوتية ومن  .4
 الشمامسة في كنيسته.

 بالموافقة عليهما. "تعهد الطالب"وعلى  "قانون إيمان الكلية"أن يوقع الطالب على  .5

 أن يتمم الطالب المطاليب األكاديمية للدرجة التي يرغب بدراستها. .6

 
 الشروط األكاديمية للقبول:

  .ساعة معتمدة 64          دبلوم في األسفار المقدسة -
 أو ما يعادلها لإلنتساب إلى هذا البرنامج.)الصف التاسع( المطلوب على األقل شهادة الرابع متوسط     
 ساعة معتمدة. 128         كتابيةبكالوريوس دراسات  - 
 أو ما يعادلها لإلنتساب إلى هذا البرنامج )الثانوية العامة( المطلوب على األقل شهادة التوجيهي         
 .دةساعة معتم 39        آداب في الخدمةماجستير  - 
 أو ما يعادلها. درجة البكالوريوس في ا داب أو في الالهوتالمطلوب على األقل   

 

 نظام الحضور في الصفوف:
من عدد سععاعات الصععف الدراسععية، وفي حال زاد غيابه عن  %80على الطالب أن يحضععر على األقل  -

ن أتم كل مطاليب ذلك المساق.في المساق ال "F"ينال عالمة  %20نسبة   ذي تغيب عنه حتى وا 
 .)مشاكل عائلية، مرض، أو امور طارئة أخرى( الغياب ينبغي أن يكون فقط في الحاالت الطارئة والضرورية .1
 ال يحق للطالب اإلنخراط في أي مساق بعد مرور أسبوعين على بدء الفصل الدراسي. .2
 عن كل طالب: إلدارة الكليةعلى كل أستاذ أن يرسل تقرير  .3

 يصل متأخر ويغادر باكرًا وبشكل مستمر. .أ
 من ساعات الصف ألي مساق. %20يتغيب أكثر من  .ب

 ُيظهر عدم إجتهاد إلتمام واجباته. .ت
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 نظام تأديب طالب:
نحن نشجع كل طالب ليحيا حياة مشابهة للمسيح في كل شيء وُيظهر برهان ثمر الروح في حياته/  

 لب أن يحيا حياة تقوى ومرضية هلل ومفيدة للذين من حوله.حياتها. ونحن نسعى لنساعد الطا
"تعهد الطالب" يؤدي به بدون أي إنذار إلى حالة للمقاييس المسيحية المعلنة في  إن كسر الطالب 
 .)حسب قرار الهيئة اإلدارية للكلية الالهوتية الكتابية( التأديب

وما شعععابه ذلك غير مشعععرع من  إن أي طالب يكتشعععف أن لديه نشعععاط حزبي، سعععياسعععي، عسعععكري، -
ن كان قد إقترب تخرجه  الحكومة األردنية. ُيفصعععععععععععععععل الطالب فورًا دون إعطاءه إفادة عالمات وا 
يلغى التخرج وال يقدم له أي مسععععععععععععععتند خطي على أنه درس مع المعهد يومًا من األيام. )هذا ما 

 يسمى بتأديب الدرجة القصوى(.
 

 شروط الخدمة الميدانية:
كل طالب أن يخدم في كنيسة محلية أو خدمة مسيحية كإنعكاس لقيمنا األساسية. نشجع  ينبغي على 

طالبنا أن يضععععععععععوا تدريبهم موضعععععععععع الممارسعععععععععة والتطبيق في طرق تنمي إيمانهم، تعطيهم خبرة في الخدمة، 
 وتبني الكنائس المحلية.

 

 تحويل ساعات معتمدة:
 :كلية الالهوتية الكتابيةمن معهد إلى ال .1

وما فوق من  +Cالسععععععععععاعات المعتمدة التي تم إنجازها بمعدل  الكلية الالهوتية الكتابيةتقبل 
أي برنامج الهوتي معتمد على أن تكون المواد منسععععععععععععععجمة مع مواد البرنامج الدراسععععععععععععععي في 

الذي سععععيدرسععععه/ سععععتدرسععععه الطالب. ينبغي شععععروط قبول السععععاعات  الكلية الالهوتية الكتابية
 ةالكلية الالهوتية الكتابيالسععععععاعات التي على الطالب دراسععععععتها في  المعتمدة أن ال يقل عدد

 ./برنامجهاعن ثل  الساعات المعتمدة المطلوبة إلنهاء برنامجه
 من برنامج إلى برنامج دراسي أخر: .2

حال رغب أحد الطالب أن ينتقل من برنامج دراسععععععععععععي إلى برنامج أخر فإنه قد يتعرض لخسععععععععععععارة في 
 ا وهي غير مطلوبة وال يسمح بدراستها في البرنامج الذي إنتقل إليه حديثًا.بعض الساعات التي درسه

 
 
 
 
 
 

 رئيس الكلية يتكلم في حفل تخرج
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 نظام العالمات:
 :هو كلية الالهوتية الكتابيةالإن نظام العالمات المتبع لدى  

 98-100                    A + 
 94-97               A  4.0  ممتاز 
 90-93              A - 
 87-89    B + 
 84-86      B  3.0  جيد 
 80-83    B -  
 77-79    C + 
 74-76      C  2.0  مقبول 
 70-73      C - 
 67-69    D + 
 64-66      D  1.0  ضعيف 
 60-63    D - 
 0.0  راسب  F     60أقل من  
 W   إنسحاب من المساق 
 WF  إنسحاب راسب     
 I     إلى إكمالبحاجة  
 N      مستمع 

 
 شروط التخرج:

 هي: الدبلوم والبكالوريوسإن شروط التخرج للمستوى  
 إكمال كل الساعات المعتمدة بحسب البرنامج الدراسي للطالب. .1
 ."C"أن يكون مجموع عالمات الطالب بمعدل ال يقل عن  .2
 أن يكون الطالب قد دفع كل المستحقات المالية عليه. .3
 ."إمتحان التخرج"أو  "إمتحان القبول"الطالب أن يجتاز  .4

 أن يكون قد إلتزم الطالب/الطالبة بمقاييس الحياة المسيحية أثناء دراسته وتخرجه. .5

 2.30باإلضععافة لهذا، على الطالب الخريجين ان يكملوا بنجاح أطروحة أو مشععروع تخرج بمعدل أقله
 .4،00من 
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 ألكاديميةالبرامج ا
 الكتابيةالدراسات دبلوم في ال

 سنوت( 3-2)يحتاج عادة من 

  (24)        :كتابيةدراسات 

 ساعات معتمدة( 3)    1مسح شامل للعهد القديم 
 ساعات معتمدة( 3)    2مسح شامل للعهد القديم 

 ساعات معتمدة( 3)    1 جديدمسح شامل للعهد ال
 ساعات معتمدة( 3)    2مسح شامل للعهد الجديد 

 ساعات معتمدة( 3)    ية.رسالة رومدراسة في 
 ساعات معتمدة( 3)   دراسة في رسالة يعقوب أو سفر أخر

 ساعات معتمدة( 3)    أعمال الرسل دراسة في
 ساعات معتمدة( 3)     مبادىء علم التفسير

 
 (12)        دراسات الهوتية:

 ساعات معتمدة( 3)    1عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3)    2عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3)    3عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3)    4عقائد الكتاب المقدس  

 
 (24)       الالهوت العملي والخدمة:

 ساعات معتمدة( 3)     التواصل الفردي 
 ساعات معتمدة( 3)     المسيحيين الكونيين 
  ساعات معتمدة( 3)     تاريخ الكنيسة 

 ساعات معتمدة( 3)     كيل الروحيالتش
 معتمدة( اتساع 3)     (1فن الوعظ ) 
 معتمدة( اتساع 3)  مدخل إلى التعليم أو التعليم الكتابي الخالق 
 ساعات معتمدة( 3)    مبادىء البح  األكاديمي 
 ساعات معتمدة( 3)      1الكتابة  
 )ناجح/راسب(     مهارات الحاسوب 
 )ناجح/راسب(     اللعة العربية 
 معتمدة( اتساع 3)    مدخل إلى الموسيقى الكنسية 

 (4)        :خدمة مسيحية
 معتمدة( اعةس 1)    خدمة مسيحية ميدانية 
 ساعة معتمدة( 1)    خدمة مسيحية ميدانية 
 معتمدة( اعةس 1)    خدمة مسيحية ميدانية 
 ____________         معتمدة( اعةس 1)    خدمة مسيحية ميدانية 

 ساعة معتمدة 64      المجموع العام:
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 الالهوت في الدراسات الكتابيةبكالوريوس في ال
 سنوات( 5-4)يحتاج عادة 

  (42)        :كتابيةدراسات 

 ساعات معتمدة( 3)    1مسح شامل للعهد القديم 
 ساعات معتمدة( 3)    2مسح شامل للعهد القديم 

 ساعات معتمدة( 3)    1 جديدمسح شامل للعهد ال
 ساعات معتمدة( 3)    2مسح شامل للعهد الجديد 

 ساعات معتمدة( 3)     مبادىء علم التفسير
 ساعات معتمدة( 3)  دراسة في سفر الخروج أو أي سفر أخر

 ساعات معتمدة( 3)    دراسة في سفر األمثال
 ساعات معتمدة( 3)   دراسة في سفر دانيال أعو أي سفر أخر

 ساعات معتمدة( 3)    حد األناجيلدراسة في أ
 ساعات معتمدة( 3)    رسالة رومية.دراسة في 
 ساعات معتمدة( 3)    أعمال الرسل دراسة في

 ساعات معتمدة( 3)    مسح شامل لرسالة رومية.
 ساعات معتمدة( 3)     الرسائل البوليسية

 ساعات معتمدة( 3)  أو أحد األسفار مسح شامل للرسائل العامة
 ساعات معتمدة( 3)    اسة في أمثال الربدر 

 

 (24)        دراسات الهوتية:
 ساعات معتمدة( 3)    1عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3)    2عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3)    3عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3)    4عقائد الكتاب المقدس  
 ساعات معتمدة( 3)     علم الالهوت 
 ساعات معتمدة( 3)    أديان العالم أو مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3)  مدخل إلى تاريخ الكنيسة أو مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3)     مساق إختياري 
  

 (39)       الالهوت العملي والخدمة:
 ساعات معتمدة( 3)     التواصل الفردي 
 ساعات معتمدة( 3)     المسيحيين الكونيين 
 ساعات معتمدة( 3)     التشكيل الروحي 
 معتمدة( اتساع 3)     (1فن الوعظ ) 
 ساعات معتمدة( 3)     القيادة الكتابية 
 ساعات معتمدة( 3)   النصح الرعوي أو مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3)    حياة الراعي )أو إختياري( 
 ساعات معتمدة( 3)    الخدمة الرعوية )أو إختياري( 
 معتمدة( اتساع 3)     مدخل إلى التعليم 
 ساعات معتمدة( 3)    التعليم الكتابي الخالق 
 ساعات معتمدة( 3)     مساق إختياري 
 ساعات معتمدة( 3)     المشورة الكتابية 
 ساعات معتمدة( 3)     المجموعات الصغيرة 
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  (15)        :مواد أساسية
 ساعات معتمدة( 3)      1الكتابة  
 ساعات معتمدة( 3)     الكتابة األكاديمية 
 ساعات معتمدة( 3)    مبادىء البح  األكاديمي 
 ساعات معتمدة( 3)    أطروحة أو مشروع تخرج 
 ساعة معتمدة( 1)     مهارات الحاسوب 
 ساعة معتمدة( 2)     اللغة العربية 
 )ناجح/ راسب(     اللغة اإلنكليزية 
  
  (8)        مسيحية: ةخدم

 ساعة معتمدة لكل 1)    خدمة مسيحية ميدانية 
 عشرة أسابيع، ويحق فقط        

 ساعة كل سنة( 2الحصول         
 

 ساعة معتمدة 128      :للبرنامجالمجموع العام 
 
 

 2012حفل تخرج عام 
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 ساعة( 39الماجستير في الخدمة )
 سنوات( 3-2)يحتاج عادة 

 
 (12)        كتابية:دراسات 

 ساعات معتمدة( 3)  مدخل إلى العهد الجديد أو إختياري ع.ج.
 ساعات معتمدة( 3)  مدخل إلى العهد القديم أو إختياري ع.ق.

 ساعات معتمدة( 3)   مساق إختياري )أحد أسفار الكتاب(
 ساعات معتمدة( 3)   مساق إختياري )أحد أسفار الكتاب(

 
 (9)        دراسات الهوتية:

 ساعات معتمدة( 3)     علم الالهوت المتقدم
 ساعات معتمدة( 3)     علم الكتاب المقدس

 ساعات معتمدة( 3)     علم الخالص
 

 (18)       الهوت عملي ومواد أساسية:
 ساعات معتمدة( 3)    الموسيقى والعبادة في الكنيسة

 ساعات معتمدة( 3)     التفسير المتقدم
 ساعات معتمدة( 3)   ة أو مساق إختياريالقيادة الكتابي

 ساعات معتمدة( 3)   التلمذة المتقدمة أو التشكيل الروحي
 ساعات معتمدة( 3)   أو التعليم الكتابي الخالق 2الوعظ 

 ساعات معتمدة( 3)   مشروع خدمة عملية أو إختياري

 ساعة معتمدة 39     :للبرنامجالمجموع العام 
 

 تصميم البرنامج:
ساعة معتمدة. وقد ُصممت المساقات المنتظمة  39تطلبات درجة ماجستير  داب في الخدمة هو إن م 

. بعد يةالكلية الالهوتية الكتابإلنهائها في حوالي ثالثة أشهر والمساقات المكثفة في مدة أسبوعين من الدراسة في 
 المساقات هي متاحة للدراسة عن ُبعد.

 متطلبات إدارية:
 داب في الخدمة هي شهادة دراسات عليا. المتطلبات اإلدارية تشمل أن يكون الطالب  إن درجة ماجستير 

حائزًا على درجة البكالوريوس من معهد محترم، برهان اإللتزام والشوق للقيادة الرعوية، والمقدرة األكاديمية لإلنخراط 
 هوت قد تكون ضرورية للذين ليسفي دراسات عليا. بعض المتطلبات الُمسبقة من مواد في الكتاب المقدس والال
 لديهم ساعات كافية من مساقات في الكتاب المقدس في شهادة البكالوريوس.

 شروط التخرج:
 " كحد أدنى في كل مساقاته.Cأن يكون الطالب/الطالبة قد نال عالمة " .1
 .4.00على  3.00أن يكون معدله العام عند التخرج  .2
 ُمكتملة قبل التخرج.كل المتطلبات الُمسبقة ينبغي أن تكون  .3
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 المواد الدراسية
 الدراسات الكتابية

 )ع.ق( دراسات العهد القديم
 

 ساعات 3                 501/ ع.ق 101ع.ق 
 1مس  شامل للعهد القديم 

أستير( مع -فحص لمضمون العهد القديم )تكوين
التركيز على الخلفيات، التحليل العام، وُملخص لكل 

مات جغرافية للعهد القديم سفر. يتضمن أيضًا معلو 
 وشعوبه.

 ساعات 3               535/ ع.ق 335ع.ق 
 ملوك( 2و1المملكة المنقسمة )

ُصمم هذا المساق لكي يوعلم عن المملكة المنقسمة. 
بينما التركيز سيكون على الخلفية والمعلومات التاريخية 
الُمقدمة في كال السفرين. سيكون هناك تركيز خاص 

طالب على تعليم هذه المقاطع القصصية مع لمساعدة ال
 تطبيق عملي للمؤمنين المعاصرين.

 ساعات 3                 502/ ع.ق 102ع.ق 
 2مس  شامل للعهد القديم 

مالخي( مع -فحص لمضمون العهد القديم )أيوب
التركيز على الخلفيات، التحليل العام، وُملخص لكل 

م للعهد القديسفر. يتضمن أيضًا معلومات جغرافية 
 وشعوبه.

 ساعات 3             555/ ع.ق 355ع.ق 
 دراسة تفسيرية لبعض المزامير

ُصمم هذا المساق ليقدم نظرة عامة عن أنواع المزامير 
وصورة عامة للسفر ككل. بعض المزامير سيتم دراستها 

لفهم أنواع المزامير لكل ُمرنم. تركيز خاص سيكون 
 عبادة المرنم.على ا دب العبري ومواضيع 

 ساعات 3               505/ ع.ق  205ع.ق 
 دراسة في سفر الخروج

إن المساق يمتحن بصورة قريبة أقسام السفر الرئيسية: 
( الفصح 3( عالمات الضرباتل 2( دعوة موسىل 1

( إعطاء الناموس والعهد 4وعبور البحر األحمرل 
 ( خيمة اإلجتماع ومجد الرب.5الموسويل 

 ساعات 3            600ع.ق  /400ع.ق 
 دراسة في سفر األمثال

ُصمم هذا المساق ليقدم مدخل غلى هذا السفر المميز 
من كتابات الحكمة الشعرية. إضافة للمدخل سيكون 
هناك تركيز بدراسة تفسيرية على األمثال النثرية في 

. تركيز 31-10وموضوعية من  9-1اإلصحاحات 
 وم.على الشباب الي خاص سيكون على كيفية تطبيقه

 ساعات 3                510/ ع.ق 310ع.ق 
 صموئيل( 2و1المملكة المتحدة )

هذا المساق يمتحن المعلومات التمهيدية وخلفية هذين 
السفرين اللذين يركزان على المملكة المتحدة. التركيز 
سيكون على شرح والتعليم التفسيري لهكذا نوع من 

 ا دب.

 ساعات 3             680/ ع.ق 480ع.ق 
 دراسة في أشعياء

سُيدرس سفر أشعياء كُممثل للكتابات النبوية الرئيسية 
في العهد القديم. هذا المساق سينظر إلى التفسير 
التاريخي، الحضاري، والحرفي ألهم اإلصحاحات 
والمواضيع. تركيز خاص سيكون على النبوات 

 لمستقبل.المسيانية والخاصة بأمور ا
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 ساعات 3               690/ ع.ق 490ع.ق 
 دراسة في سفر دانيال

 دانيال مع تحليلسفر دراسة عن خلفية هذا المساق هو 
 ، مع ملخص لعالقته بسفر الرؤياعام للسفر

 ساعات 3                          540ع.ق 
 2عهد قديم 

هذا المساق هو الجزء الثاني من السلسلة الخاصة 
بطلبة الدراسات العليا. وتغطي مواده الحقبة من قيام 
النظام الملكي وحتى ظهور أوائل األنبياء إلسرائيل. 

 )من صموئيل األول وحتى سفر عاموس(.
 ساعات 3                695/ع.ق 495ع.ق 

 مدخل إلى أدوات دراسة العبرية
هذا المساق هو مدخل إلى طلبة البكالوريوس للمفردات 

سية للغة العبرية. ويساعدهم على حفظ األبجدية األسا
العبرية وبعض الكلمات العبرية المهمة. ويساعد الطالب 
على معرفة كيفية إستعمال مصادر )إلكترونية وكتب( 
للغة العبرية التي ُصممت لتساعد الطالب في دراسة 

 اللغات األصلية للكتاب المقدس.

 عاتسا 3                          550ع.ق 
 3عهد قديم 

هذا المساق هو الجزء الثال  واألخير من السلسلة 
الخاصة بطلبة الدراسات العليا. وتغطي مواد هذا 
المساق الحقبة من السبي األشوري للملكة الشمالية 

 وحتى نهاية إعالن العهد القديم.

 ساعات 3                 515/ع.ق 315ع.ق 
 مدخل إلى العهد القديم

ق يمتحن القضايا التمهيدية ونقد الالهوت المساهذا 
المتحرر لنصوص العهد القديم. الطالب سوف يدرسون 

الكاتب، التاريخ واألمور التفسيرية لكل سفر. سيتعلم 
 الطالب كيف يقدمون جواب إنجيلي لمدارس النقد العالي.

 
 

 دراسات العهد الجديد )ع.ج(
 

 ساعات 3                501/ع.ج 101ع.ج 
 1  شامل للعهد الجديد مس

 –)متى دراسة محتوى العهد الجديد هذا المساق هو 
مع التركيز على الخلفية، التحليل العام، كولوسي( 

ع دراسة كل سفر موسيتم والشرح المختصر لكل سفر. 
 القانونية.إرتباطه باألسفار األخرى 

 ساعات 3                 520/ع.ق 320ع.ق
 11-1تكوين 

ق ُصمم كدراسة تفسيرية لهذه اإلصحاحات هذا المسا
المهمة من سفر التكوين. ولن تكون هذه الدراسة 
معلومات تمهيدية ولكن سيكون هناك تركيز على 

المعلومات الكتابية التي تدعم نظرية الخلق، مع تقديم 
 معلومات علمية لدعم نفس الموقف.

 ساعات 3                         530ع.ق 
 1عهد قديم 

 هذا الجزء األول من سلسلة تقدم لطالب الدراسات العليا
تقدم من وجهة اإلعالن المتدرج، حي  يعلن اهلل  والتي

تدريجيا عن خطته للفداء. التركيز سيكون على التطور 
الالهوتي للعهد القديم، مع تركيز خاص على العهود التي 

 و .راع-تظهر في كل قسم منه. يغطي المساق من تكوين

 ساعات 3               502/ع.ج 102 ع.ج
 2مس  شامل للعهد الجديد 

دراسة محتوى العهد الجديد هذا المساق هو 
مع التركيز على الخلفية، الرؤيا(  -تسالونيكي 1)

م وسيتالتحليل العام، والشرح المختصر لكل سفر. 
 نية.القانو دراسة كل سفر مع إرتباطه باألسفار األخرى 
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 ساعات 3             530/ ع.ج 230ع.ج 
 دراسة في إنجيل متى

هذا المساق هو دراسة إلنجيل متى على ضوء التفسير 
التاريخي، الحضاري والحرفي. سيتعلم الطالب عن بنية 

المواضيع الرئيسية في إنجيل متى وهذا سيساعدهم 
ليالحظوا إسهام متى المميز الذي يأتي به إلى حياة، 

 سيح.الهوت وُملك ربنا يسوع الم

 ساعات 3            510/ ع.ج 310ع.ج 
 حياة بولس الرسول

وخدمة بولس  ، دعوةدراسة لحياةهذا المساق هو 
مع إنسجام تاريخي  كما وردت في رسائله، الرسول

 .في سفر أعمال الرسلل حدا  

 ساعات 3                   540/ 240ع.ج 
 دراسة في إنجيل مرقس

راسة تفسيرية إلنجيل مرقس هذا المساق ُصمم ليكون د
مع التركيز على الهوت السفر، المشاكل التفسيرية 
لبعض المقاطع بإرتباطه باألناجيل اإلزائية. وسيتعلم 
الطالب كيف يحضر دروس من مرقس تتحدى الحياة 

 في عصرنا الحاضر.

 ساعات 3             630/ ع.ج 330ع.ج 
 دراسة في رسالة رومية

ة للخلفية والمواضيع العقائدية دراسهذا المساق هو 
 .للرسالة مع تحليل عام لها

 ساعات 3             640/ ع.ج 340ع.ج 
 دراسة في رسالة غالطية

هذا المساق هو دراسة تحليلة لرسالة بولس إلى أهل 
غالطية. وتناقي امور مثل الكاتب، التاريخ، هدف 
الكتابة، ودراسة للمواضيع التفسيرية. تركيز خاص 

يكون عن كيفية إنسجام هذا السفر مع تعليم العهد س
 الجديد عن عقيدة النعمة.

 ساعات 3               645/ع.ج 345ع.ج 
 دراسة في رسالة أفسس

اه لفهم معن والخلفية وسبب الكتابة النصهو دراسة 
وتطبيقه على الحياة المسيحية والخدمة. سوف نمتحن 

 .ي هذه الرسالةأيضًا المواضيع الالهوتية البارزة ف

 ساعات 3              650/ ع.ج 350ع.ج 
 دراسة في رسالة فيلبي

هذا المساق هو دراسة لرسالة بولس الرسول إلى كنيسة 
فيلبي. مع التركيز على المواضيع الرئيسية في هذه 

 .الرسالة، وتحليل بعض المقاطع العقائدية فيها

 ساعات 3             550/ ع.ج 250ع.ج 
 ة في إنجيل يوحنادراس

دراسة لإلنجيل مع التركيز على هذا المساق هو 
( 2ن يسوع هو ابن اهلل. أن على يها( البر 1موضعين: 

 خطة اهلل للخالص في كل إصحاح.
 ساعات 3             685/ ع.ج 385ع.ج 

 دراسة في أمثال الرب يسوع
قالها  40مثاًل من أصل  15هذا المساق هو دراسة 

ب يسوع. ثل  تعاليم الرب يسوع كان أمثال وعلمها الر 
من هنا نرى أهمية فهم الدروس من خالل هذا النوع 

 من األدب القصصي الحرفي.

 ساعات 3            600/ ع.ج 300ع.ج 
 دراسة في أعمال الرسل

دراسة تحليلية لسفر األعمال مع تركيز على هذا المساق هو 
نسجام السف  .وليسيةر مع الرسائل البتركيبة الكنيسة األولى وا 

 ساعات 3              660/ ع.ج 360ع.ج 
 دراسة في رسالتي تيموثاوس

دراسة لخلفية والهوت رسائل تيموثاوس هذا المساق هو 
، مع التركيز على السلوك السليم المتوقع األولى والثانية

 من الكنيسة اليوم.
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 ساعات 3              680/ ع.ج 380ع.ج 
 رسالة يعقوبدراسة في 

ع يعقوب مدراسة لخلفية والهوت رسالة هذا المساق هو 
مسح شامل ألهم التعاليم فيها المختصة بالمسيحية 

 العملية.

 ساعات 3                       520ع.ج 
 األناجيل وأعمال الرسل

هذا المساق هو الجزء األول من سلسلة في العهد 
 ز سيكون علىالجديد لطلبة الدراسات العليا. التركي

خطة اهلل للفداء من خالل والدة، حياة، موت، وقيامة 
نتشار كنائس العهد  الرب يسوع المسيح وعلى بدء وا 

الجديد بحسب سفر أعمال الرسل. سيتعلم الطالب كيف 
 .يربط مضمون هذه األسفار بحياة المؤمنين اليوم

 ساعات 3                685/ع.ج 385ع.ج 
 حنادراسة في رسائل يو 

 ىاألوليوحنا الرسول  رسائللدراسة هو هذا المساق 
راسة دبالطالب يلتزم سوف ة. بحي  والثالث ةوالثاني
استكشاف العديد من المواضيع باالضافة الى  ذاتية،

من خالل المحاضرات  الواردة في هذه الرسائل الحبيبة
 المقدمة.

 ساعات 3                         535ع.ج 
 ليسيةالرسائل البو 

هذا المساق هو الجزء الثاني من سلسلة العهد الجديد لطلبة 
 الدراسات العليا. التركيز سيكون على فهم الخلفية والتفاصيل
التاريخية وراء كتابة بولس لرسائله، مع التركيز على تفسير 

 وتطبيق الهوت بولس على الكنيسة اليوم.
 ساعات 3            690/ ع.ج 390ع.ج 

 سفر الرؤيا دراسة في
هذا المساق هو تفسير لرؤيا يوحنا التي إستلمها في 

بطمس. وسيكون التركيز على المدارس المختلفة لتفسير 
سفر الرؤيا، وخاصة التي تختص باألمور المستقبلية، 
مثل الضيقة والحكم األلفي للمسيح. وسيتعلم الطالب 

 كيف أن رسالة السفر تنسجم مع سفر دانيال.

 ساعات 3                        545ع.ج 
 الرسائل العامة وسفر الرؤيا

هذا المساق هو الجزء الثال  واألخير من سلسلة العهد 
الجديد لطلبة الدراسات العليا. وهو شرح تحليلي لسفر 

يوحنا، يهوذا 3و2و1بطرس، 2و1العبرانيين، يعقوب، 
وسفر الرؤيا. سيدرس الطلبة المواد التمهيدية لكل سفر 

ذه األسفار مع التركيز على تفسير وتطبيق من ه
 الهوت كل سفر منهم على الكنيسة اليوم.

 ساعات 3                       400ع.ج 
 مدخل إلى أدوات دراسة اليونانية
التي ُكتب بها   Koineهذا المساق سيقدم للطالب يونانية الع

العهد الجديد. سيدرس الطالب األبجدية ويحفظون مجموعة 
المفردات اليونانية. وسيتم تعليم الطالب على كيفية فهم من 

إستعمال أدوات مهمة لدراسة الكتاب المقدس ومنها ترجمة 
 .عربي-العهد الجديد بين السطور يوناني

 ساعات 3                        560ع.ج 
 دراسة في كورنثوس األولى

هذا المساق مصمم ليقدم دراسة تفسيرية لرسالة بولس 
دى الكنائس المتميزة بأكبر عدد من المشاكل في ألح

العهد الجديد. التركيز سيكون على المواضيع المتعددة 
وعلى القضايا الالهوتية المهمة لكنيسة اليوم بينما هي 

 تواجه نفس المشاكل.
 ساعات 3                       510ع.ج 

 مدخل إلى العهد الجديد
يدية و نقد الالهوت هذا المساق يمتحن القضايا التمه

المتحرر لنصوص العهد الجديد. الطالب سوف يدرسون 
الكاتب، التاريخ واألمور التفسيرية لكل سفر. سيتعلم الطالب 

 كيف يقدمون جواب إنجيلي ردًا على مدارس النقد العالي.

 ساعات 3                       570ع.ج 
 دراسة في العبرانيين

اسة تفسيرية لرسالة هذا المساق مصمم ليكون در 
العبرانيين. التركيز سيكون على المواضيع المهمة وعلى 

ظهار كيف هي مرتبطة بتعليم  القضايا الالهوتية، وا 
 العهد القديم.
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 )ك.ت( مبادىء دراسة الكتاب المقدس
 ساعات 3             501/ك.ت 101ك.ت 

 علم التفسير
 دس.مقهذا المساق هو دراسة لمبادىء تفسير الكتاب ال

 .دراسة لتاريخ وأنواع التفسير كما ويتضمن

 ساعات 3              400/ال.م 200 .مال
 3عقائد الكتاب 

هذا المساق هو دراسة لعقيدة الكنيسة، كما وأنه يتطرق 
 لكفاءات القيادة، السلوك السليم، والفرائض الكنسية.

 ساعات 3             503/ك.ت 103ك.ت 
 صعوبات كتابية

المساق هو دراسة لمقاطع من الكتاب المقدس ذات هذا 
صعوبة، مع التركيز لمساعدة الطالب لكسب خبرة في 
كيفية معرفة وتحليل هذه التحديات. والتركيز أيضًا 
سيكون لمساعدة الطالب في كيفية تطبيق هذه المقاطع 

 لحياة المؤمنين اليوم.

 ساعات 3               450/ال.م 250.مال
 4تاب عقائد الك

هذا المساق هو مدخل إلى موضوع األخرويات المعقد، 
دراسة األمور العتيدة. المساق يركز بشكل رئيسي على 
األحدا  من اإلختطاف وحتى دينونة العري العظيم 
األبيض. المساق هو تقديم معتدل للفكر اإلختطاف 

 ماقبل الضيقة ماقبل الحكم األلفي.
 ساعات 3                        502ك.ت 

 التفسير المتقدم
 101هذا المساق مصمم ليبنى على المساق ك.ت 

وليساعد الطالب على كيفية تطبيق مبادىء التفسير 
 على كل أنواع األدب الكتابي.

 ساعات 3             610/ال.م 310 .مال
 مدخل إلى علم الالهوت

نظرة شاملة للالهوت في تعريفه، هذا المساق هو 
ه، وممارسته في العبادة وينظر للحياة نواحيه، أبعاد

ق . هذا المساالمسيحية لفهمها كفكر وعقيدة مسيحية
ه أكثر إلى نظامي، ولكنالالهوت ال مشابه لمساقات

 دراسة الفلسفة الالهوتية في الالهوت المسيحي.
 
 

 دراسات الهوتية )ال.م(
 ساعات 3               301/ال.م 101 .مال

 1عقائد الكتاب 
المساق هو دراسة لعقيدة اهلل )ا ب، االبن، والروح  هذا

 القدس(، مع دراسة عقيدة الكتاب المقدس.

 ساعات 3                        560 .مال
 علم الالهوت

هذا المساق هو نظرة تفصيلية شاملة لعقيدة اهلل، ويتضمن 
فحص لفهم الثالو  الكتابي. التركيز سيكون على فهم 

  بالمقارنة مع األديان األخرى.نظرة المسيحية هلل
 ساعات 3             650 .م/ ال550 .مال

 علم الالهوت المتقدم
هذا المساق صمم ليمكن الطلبة من كتابة فكرهم الالهوتي 
بكلماتهم الخاصة فيما يختص بعشرة عقائد أساسية. 
الطالب سوف يقدمون دعم كتابي لنظرياتهم وسوف 

 لدراسة.يدافعون عنها في قاعة ا
 ساعات 3               350 /ال.م150 .مال

 2عقائد الكتاب 
 هذا المساق هو دراسة لعقائد اإلنسان، الخطية،

 والخالص المعد من اهلل.

 ساعات 3                        565 .مال
 علم الكتاب المقدس

هذا المساق هو دراسة عن عقائد الوحي، القانونية، نقل 
إلنسان. سيكون هناك تركيز على مشاكل وحفظ كلمة الرب ل

 الترجمة والتفسير المتعلق بتفسير الحق الكتابي بأمانة.
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 ساعات 3                         570 .مال
 علم الخالص

هذا المساق هو دراسة تفصيلية عن دور كل أقنوم من 
الذات اإللهية في التخطيط وتنفيذ الخالص اإللهي 

نظرة كتابية عن اإلختيار،  لإلنسان الخاطىء. سيقدم
الكفارة، التجديد، والتبرير ونواحي اخرى مرتبطة 

 بالخالص وكيفية إتمامه.

 ساعات 3                     350د.ت 
 ل اإلسالمالمسيحية قب

للميالد وحتى عام  95دراسة عن الكنيسة من عام 
م. هذا المساق سيدرس حالة الكنيسة 600

في الشرق، كما وسيتطرق إلى واألمبراطورية الرومانية 
تطور األنظمة الكنسية، الالهوت، العقيدة، الحياة 

 المسيحية والعبادة.

 ساعات 3             580 .م/ ال380 .مال
 المواهب الروحية

. مع التركيز على دراسة عن مواهب الروح القدس
مفهوم الوحي، الرؤى،  النظريات المعاصرة لكل من:

ها ، والحركة الكاريزماتيكية مع مقارنتالتكلم بألسنة اليوم
 نصوص الكتابية.بال

 ساعات 3                      400 د.ت
 اإلنجيليون في الشرق األوسط

هذا المساق هو نظرة عامة على بدء، إنتشار، وهوية 
 الطوائف اإلنجيلية في الشرق األوسط.

 
 ساعات 3              590/ال.م 390ال.م 

 عهد الجديدالهوت كتابي لل
هذا المساق يغطي الهوت أسفار العهد الجديد مع التركيز 
على تطور العقائد الالهوتية لهذه الكتابات. كل سفر في 
العهد الجديد سوف يمتحن في مساهمته الحضارية 
والتاريخية للالهوت المسيحي. في هذا المساق سوف نرى 

 .أيضًا الوحدة والتنوع في كتابات العهد الجديد

 ساعات 3                       410 د.ت
 الفكر اإلنجيلي

هذا المساق هو ملخص لتقدم الفكر اإلنجيلي بدًء بالقرن 
السادس عشر وحتى القرن العشرين. التركيز سيكون على 
األسباب التي جعلت الكثير من هذا الفكر يبتعد عن 

 الحق الكتابي.
 

 
 
 

 دراسات تاريخية )د.ت(
 ساعات 3                       101د.ت 

 مدخل إلى تاريخ الكنيسة
هذا المساق يقدم مدخل أساسي لتقدم تاريخ الكنيسة منذ 

  تأسيسها في يوم الخمسين وحتى يومنا الحاضر.

 ساعات 3                       420 د.ت
 التاريخ المعمداني

هذا المساق هو ملخص لجذور، بروز، ومميزات 
 .المسيحي وحتى يومنا الحاضر المعمدانيين عبر التاريخ

 ساعات 3                        450 د.ت
 المعمدانيون في الشرق األوسط

هذا المساق هو ملخص لإلرساليات، الكنائس، 
والمؤسسات المعمدانية التي عملت في العالم العربي 

 سنة الماضية. 125خالل 
 ساعات 3                       300د.ت 

 يسة الشرقيةتاريخ الكن
نتشار الكنيسة اليونانية  نظرة عامة على بروز وا 

 األرثوذكسية في الشرق األوسط.

 ساعات 3                       550د.ت 
 العقيدة المسيحية تاريخ

هذا المساق هو عبارة عن دراسة تاريخ وتطور أهم 
ويركز هذا المساق  العقائد المسيحية في أهم مراحلها.

تة األولى للمسيحية.على القرون الس  
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 خدمات عملية وتربوية

 )خ.ع( خدمات عملية
 

 ساعات 3              401/خ.ع 101خ.ع 
 التواصل الفردي

هذا المساق يمتحن مبادىء الشهادة الفردية بهدف 
 .إيصال اإلنسان الضال إلى قرار الخالص في المسيح

 ساعات 3              560/خ.ع 260خ.ع 
 2الوعظ فن 

". 1هو القسم العملي لمادة "فن الوعظ  هذا المساق
لقاء العظة أكثر مما  وسيكون التركيز على تقديم وا 

سيكون على تحضيرها، من القسم الذي تم تعليمه في 
". سوف يلقى الضوء على الطرق 1"فن الوعظ 

المتنوعة في إلقاء المواعظ، تكيفيها في حاالت متنوعة، 
 والوعظ بحماس روحي.

 ساعات 3              450/خ.ع 150خ.ع 
 الموسيقى والعبادة في الكنيسة

دراسة عن التأثير التاريخي في الموسيقى اإلنجيلية 
الكنسية. المساق يقدم مسح للموسيقى في الكنيسة 

كعبادة، خدمة، وأسلوب للكرازة. التركيز هو على تطبيق 
سة، وفي تنمية يكنالالمبادىء الموسيقية في خدمة 

 نسية في كنيستك المحلية.برنامج موسيقى ك

 ساعات 3             570/ خ.ع 270خ.ع 
 مدخل إلى المشورة الكتابية

هذا المساق هو مدخل لمبادىء المشورة الكتابية. 
التركيز سيعطى على تاريخ، تطور، وأساس فلسفة 

المشورة الكتابية مع المقارنة بعلم النفس المسيحي. مع 
ء ملي لهذه المبادىتركيز خاص ومهم بواسطة تطبيق ع

 في حياة المؤمن والخدمة.

 ساعات 3              500/خ.ع 200خ.ع 
 المسيحيين الكونيين

هذا المساق هو تمهيد لفهم المسيحية حول العالم، ولفهم 
مسؤوليتنا في المسيحية الكونية. التركيز سيكون على 

 صفات الخادم الكوني، دعوته، ومنهجيته.

 ساعات 3              571/خ.ع 271خ.ع 
 2المشورة الكتابية 

هذا المساق هو إمتحان لمبادىء المشورة الكتابية. التركيز 
سيعطى على فلسفة المشورة الكتابية مع المقارنة بعلم النفس 

المسيحي. مع تركيز خاص ومهم لتطبيق عملي لهذه 
 المبادىء في كيفية جلب اهلل للتغيير في حياة المؤمن.

 ساعات 3               510/خ.ع210خ.ع 
 التشكيل الروحي

نظرة كتابية عن ماهية الروحانية، وكيف يمكن للمؤمن أن 
يصبح روحيًا ناضج. هذا المساق سيمتحن كيف يمكن 
 لمفاتيح اإلنضباط الروحي أن تنمو في الحياة المسيحية.

 ساعات 3             575/ خ.ع 275خ.ع 
 الحياة الروحية للخادم

اق ُصمَم لكي ُيعلم الرعاة وقادة الكنائس هذا المس
األفكار والمبادىء األساسية   للحياة الروحية حتى 

يستطيعوا أن ينموا بشكل شخصي إلى النضج الروحي 
 ويحيوا حياة ُترضي اهلل.

 ساعات 3              550/خ.ع 250خ.ع 
 1الوعظ فن 

 الواعظ مع تركيز-هذا المساق يمتحن دعوة وقلب الراعي
على كيفية إعداد العظة وتقديمها. هذا المساق يرينا أنواع 
المواعظ، المراجع المتاحة للراعي، كيفية إستعمال 

 اإلقتباس، وتنمية أجزاء العظة.

 ساعات 3              580/خ.ع 280خ.ع 
 الصالة في حياة الرب يسوع

المساق يغطي الصالة كما معلن عنها في حياة يسوع 
سة حياة الصالة للمسيح كنموذج لحياة المسيح. سيتم درا

المسيحيين في الصالة، وكذلك تعليم المسيح عن 
الصالة. خالل هذا المساق، الطالب سوف يقدر 
النوعية واألشكال والتعبيرات للصالة التي تساعد 

 لتشكيل والحفاظ على حياة المسيحيين.
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 ساعات 3                       370.ع خ

 الكنيسة يف الكتابية القيادة

 خدمته، دعوته، القائد، حياة مع يتعامل تمهيدي ساقم

 في القادة من أنواع أربع على تركيز مع القيادة، أنواع

 المقدس الكتاب

 ساعات 4-1                500/ 300ت.م 
 دراسة مستقلة في التربية المسيحية

هذا المساق هو دراسة مستقلة بأسلوب البح  فقط، وذلك 
ًا يمن خالل موضوع واحد محدد في التربية المسيحية. حال

هذا المساق ال يستبدل بمساقات اخرى. الساعات المعتمدة 
ستعطى على نوعية وكم البح  المطلوب. هذا المساق هو 

 لطلبة الماجستير فقط.
 ساعات 3             585/خ.ع285خ.ع 

 نمو الملكوت
 لتأسيس والعملية الكتابية المبادئ اق هو دراسةهذا المس
 .الروحية المجموعات خالل من ونموها الكنائس

 
 ساعات 3                        690ت.م 

 امعيةالتعليم في التربية المسيحية الج

هذا المساق هو دراسة عن فلسفة، مؤسسة، عملية، 
ومراحل تشكيل مساق أكاديمي في كلية مسيحية او 
الهوتية في العالم العربي. اإلنخراط في هذا المساق 

 يتطلب موافقة الهيئة اإلدارية للكلية.
 ساعات 3             590/خ.ع 290خ.ع 

 األخالق الكتابية
المواضيع الكبرى اليومية من وجهة نظر المساق يتناول 

تناولة تتضمن كاًل من األمور كتابية. وهذه المواضيع المُ 
لقد و  األخالقية الشخصية كما الطبية التي تواجهها الكنيسة.

تم مراعاة كاًل من وجهات النظر الغربية والشرقية بهدف 
 .تسليط الضوء للسلطة الكتابية على جميع المواضيع

 ساعات 3                        700ت.م 
 قراءات مستقلة

ق للذين يطمحون للقيام بأبحا  متقدمة هذا المسا
أو كتابة أطروحة في موضوع تمت الموافقة عليه 
مسبقًا. الطالب المنخرطين في هذا المساق سوف 

ُيطلب منهم أن يقوموا بقراءات معينة بحسب 
موضوع األطروحة. اإلتفاقية سوف توقع مع ُمشرف 

أكاديمي بالنسبة لعدد الصفحات المطلوب قرائتها 
 وع من التخليصات المطلوبة لهذه القراءاتوأي ن

 
 

 ت.م() خدمات تربوية
 ساعات 3                  525/ 225ت.م 

 تعليم األوالد بفعالية
هذا المساق هو دراسة للرسالة والمبادىء األساسية التي 
تحتاجها في خدمة فعالة مع األوالد. التركيز سيكون عن 

كيفية تحويل الفكرة إلى مهارة عملية في الخدمة في 
 مدارس األحد او في نوادي األخبار السارة.

 
 ساعات 3            510/ ت.م 310ت.م 

 تلمذة األوالد بفعالية
هذا المساق هو تكميل لكثير من المبادىء والمهارات التي 

. مع أنه يقدم مساعدة إضافية 225/525ُدرست في ت.م 
ساعة خدمة في مدارس األحد. التركيز سيكون حول لكل 

كيفية تلمذة األوالد حتى يستطيعوا أن ينموا نضوج روحي 
ثابت في حياتهم. ينبغي أن يظهر الطالب مهارة في تعليم 

 األوالد النمو والنضوج الروحي.
 

 ساعات 3                  535/ 235ت.م 
 الزواج والعائلة

هذا المساق هو دراسة متعمقة عن مبادىء تقديم صورة 
كتابية للزواج وتربية األوالد. التركيز سيكون على تقديم 
طرق عملية حول كيفية ان الطالب يحيا هذه المبادىء 

كيفية بناء برنامج توجيهات قابل للتطبيق، الكتابي، و 
 مشورة ودعم لتقوية زيجات وعائالت أخرى في الكنيسة.
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 مساقات أساسية
 ناجح/ راسب                        101ت.ع 

 1اللغة اإلنكليزية 
هذا المساق هو تقديم ألسس قواعد اللغة اإلنكليزية 

صيغ األفعال، تركيب الجملة،  مثل أجزاء الكالم،
 الحوار، والتشكيل مع الترقيم.

 
 ناجح/ راسب                        102ت.ع 

 2اللغة اإلنكليزية 
هذا المساق هو أسلوب عملي لفهم المبادىء 

 األساسية للغة اإلنكليزية وتطوير مهارات الكتابة.
 

 ساعتان                          105ت.ع 
 1لعربية اللغة ا

هذا المساق هو أسلوب عملي لفهم المبادىء 
األساسية للغة العربية والخطابة. ويتضمن تطوير 

 لمهارات البح  والكتابة باللغة العربية.

 ساعات 3                  575/ 275ت.م 
 التعليم الكتابي الخالق

مهارات درس الكتاب المقدس والتعليم عند  هذا المساق ينمي
" في Hook, Book, Look, Tookالطالب بإتباع مبدأ "

تنظيم خطة درس ليعلم منها. سيظهر الطالب مهارة في 
كل المبادىء التي تعلموها وذلك بتطوير خطة درس 
ليعلموها في قاعة الصف وسوف تقيم من قبل الطالب 

 أنفسهم، زمالئهم وأستاذ المادة.
 ساعات 3            520/ ت.م 320ت.م 

 أساليب التعلم/مبادىء التعليم
هذا المساق هو دراسة عن كيفية حدو  التعلم، مع 
تركيز خاص على نظرية أنواع التعلم. التركيز 
سيكون حول بناء مخزون من اكثر من خمسين مبدأ 
في التعليم الذي يستطيع من خاللهم المعلم الفعال 

دم عدة انواع من التعلم التي يمكن ان ان ُيخرج ويق
 يقدمها في قاعة الصف.

 ساعات 3            540/ ت.م 340ت.م 
 الخدمات التربوية في الكنيسة المحلية

هذا المساق هو دراسة لالهوت كل الخدمات التربوية في 
الكنيسة المحلية، مع التركيز على الهدف، صفات، قيادة، 
مؤسسة وبعض البرامج المقترحة للوصول إلى كل المراحل 

 العمرية وتلمذتهم في الكنيسة المحلية.

 
 ساعتان                          106ت.ع 

 2اللغة العربية 
هذا المساق هو أسلوب عملي لبناء فهم أوسع 

التي إكتسبها الطالب في مساق  للمبادىء األساسية
. ويتضمن مساعدة للطالب إلحتراف 1اللغة العربية 

الكتابة باللغة الفصحى ولقراءة الكتاب المقدس في 
  الخدمة العلنية.

 
 ناجح/ راسب                        110ت.ع 

 مهارات الحاسوب
هذا المساق أعد ليقدم المهارات األساسية إلستعمال 

المساق يلقي الضوء على كيفية  الحاسوب. هذا
 إستعمال الحاسوب وعلى برنامج ويندوز كنظام متطور

 .Microsoft Wordونظام مايكروسوفت ورد 
 

 ساعات 3                         560ت.م 
 عملية التعليم والتعلم

هذا المساق هو دراسة متعمقة في المبادىء األساسية 
لعملية التعليم والتعلم، مع المسؤوليات التي تلقى على 
عاتق معلم الكتاب المقدس ليجعل رغبة التعلم أخذ حيز 

الفرد. سيلقى الضوء على أخطاء شائعة في  في حياة
التعليم ويتم إستبدالها بنماذج كتابية للحصول على فعالية 

 .اعظم في التعليم
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 ساعات 3            550/ ت.ع 250ت.ع 

 مبادىء البحث
هذا المساق يشرح أساليب البح  المختلفة، وكيفية كتابة 
ورقة بح  حتى يستطيع الطالب أن يقدموا أبحا  ذات 
نوعية، ويكتبوا أي مشروع بحثي متطلب لمساقاتهم في 

 لكلية الالهوتية الكتابية.ا
 

 ساعات 3                      570ت.ع 
 منهجية البحث المتقدم

هذا المساق سيمتحن األشكال المتنوعة للبح  المطلوب 
من الطالب الذين سيكتبون أطروحة او مشروع بح  في 

 مجال دراستهم في الكلية الالهوتية الكتابية.
 

 ساعات 3                       600ت.ع 
 األطروحة

هذا المساق يركز على البح  المستقل للطالب الذين 
يكتبون أطروحة أو يكملون مشروع في مجال دراستهم أو 
خدمتهم. هذا المساق ينتهي بان يكتب الطالب إقتراح 

 ناجح إلطروحة.

 دفاعيات مسيحية )د.م(
 ساعات 3                          250د.م 

 أديان العالممدخل إلى 
 اإلسالم، المسيحية، عن رسة ا د هو المساق هذا

 اليهودية،

 من والحديثة القديمة واألديان الهندوسية، البوذية،

 وجهة

 .مسيحية نظر

 ساعات 3                        270د.م 
 الزمن واألبدية

أن  زمن وكيفالمفهوم السليم للعن المساق يتكلم هذا 
ية نظرية اإلنفجار الكوني وأزل الفهم الصحيح له يضحد

 ويقودنا إلى الفهم السليم للخلق الكتابي. المادة
 

 ساعات 3             500/ د.م 300د.م 
 إلى البدعمدخل 

 في الرئيسية البدع عن سةار د هو المساق هذا

  تأخذ التي الشرقية والبدع القديمة، البدع المسيحية،
 مقارنتها مع األوسط الشرق وخاصة الشرق فيدورًا 

 .الكتابية بالمسيحية
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 الموظفين اإلداريين
 غسان ن. حداد بروفسور   رئيس الكلية

 القس بيل داب، ماجستير أداب  المدير اإلداري
 دنيس مريديان، ماجستير أداب.  المسؤول المالي

 دكتور ديفيد مارتن، دكتوراه في الفلسفة.  األكاديمي مستشارال
 

 الهيئة التعليمية
 أساتذة غير متفرغين     أساتذة متفرغون

 

 دكتور كيث سمي     غسان ن. حدادد. القس 
 ريوس أداب )جامعة شمال كارولينا(بكالو      المؤسس ورئيس الكلية

 ماجستير إلهيات )كلية ساو  إيسترن المعمدانية(  شهادة في الالهوت )معهد اإلتحاد المسيحي لالهوت(
 دكتوراه في الخدمة )كلية كولومبيا(   بكالوريوس الهوت )الهيئة اإلنجيلية الثقافية(

 )كلية بروكهيفين المعمدانية( الهوتماجستير 
 األستاذ فادي عيد     ي اإللهياتدكتوراه ف
  هندسةبكالوريوس        
 ماجستير عالي في الالهوت )الهيئة اإلنجيلية الثقافية(     أيسر مزاهرةالقس 

    نائب الرئيس
 القس إياد معايعة   (جامعة فيالدلفيا) القانونبكالوريوس في 

 لوريوس دراسات كتابية )الكلية الالهوتية الكتابية(بكا  ية(الكلية الالهوتية الكتاب) دراسات كتابيةماجستير 
 ماجستير دراسات كتابية )الكلية الالهوتية الكتابية(       

 دكتور ديفيد مارتن
 األستاذ سالم جريسات     األكاديمي المستشار

 بكالوريوس هندسة )جامعة فياتي(  بكالوريوس أداب )كلية كالفري للكتاب المقدس(
 ماجستير دراسات كتابية )الكلية الالهوتية الكتابية( كتابية )كلية كالفري للكتاب المقدس(ماجستير دراسات 

 ماجستير عالي في الالهوت )الهيئة اإلنجيلية الثقافية(
 عيسى طنوساألستاذ    دكتوراه في الخدمة )كلية داالس الالهوتية(
 )كلية حوض البحر المتوسط(بكالوريوس الهوت    دكتوراه في الفلسفة )كلية الثالو  الالهوتية(

 عالي في الالهوت )الهيئة اإلنجيلية الثقافية(ماجستير        
 الكلية اإلنجيلية الجنوبية() دكتوراه في الخدمة )مرشح(      القس بيل داب
    المدير اإلداري

 بكالوريوس في الالهوت )كلية الثالو  المعمدانية(
 ماجستير أداب )المعهد العالي لكلية الثالو  المعمدانية(
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 هيئة تعليمية غير مقيمين
 

 القس سام ستريكلن
 سنة في الخدمة الرعوية والخدمة عبر العالم 35خبرة أكثر من 

 بكالوريوس أداب )جامعة أوكالهوما(
 

 القس جوزيف نجم
 وس أداب )جامعة القديس يوسف(بكالوري

 ماجستير في اإللهيات )كلية تاندايل الجامعية(
 
 غريغ هانسلاألستاذ لقس ا

 بكالوريوس علوم، جامعة مينسوتا
 ماجستير في اإللهيات، كلية الثالو  الالهوتية اإلنجيلية

 
 

 أساتذة زوار
 

 دكتور فرد دانيال
 بكالوريوس أداب )جامعة بوب جونز(

 ماجستير أداب )كلية بينسكوال المسيحية(
 دكتوراه في الفلسفة )كلية بروكهيفين المعمدانية(

 

 القس دوغالس رايت
 امعة بوب جونز(بكالوريوس أداب )ج

 ماجستير أداب )جامعة بوب جونز(
 دكتوراه في الالهوت الرعوي، مرشح )جامعة بوب جونز(

 

 دكتور داني وتستون
 بكالوريوس أداب )جامعة بوب جونز(

 دكتوراه في اإللهيات )كلية السفير المعمدانية(

 دكتور فريمن ويمس
 بكالوريوس الهوت )كلية تابيرناكل المعمدانية(

 ير أديان )كلية السهول العظمى المعمدانية(ماجست
 دكتوراه في الخدمة )كلية السهول العظمى المعمدانية(

 دكتوراه في اإللهيات )كلية تابيرناكل المعمدانية(
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 دكتور بول سبارغو
 بكالوريوس علوم )جامعة كورنل(

 ماجستير في اإللهيات )كلية لوثر رايس الالهوتية(
 كوفنغتن الالهوتية( دكتوراه في الالهوت )كلية

 

 القس ستيفن بيرش
 بكالوريوس أداب )جامعة بينسكوال المسيحية(

 ماجستير أداب، ُمرشح )الكلية المعمدانية الكتابية(
 

 األستاذ بروس باترسون
 بكالوريوس تربية
 ماجستير تربية

 

 دكتور جالل سيف
 بكالوريوس علوم )جامعة البصرة(
 ماجستير علوم )جامعة البصرة(

 ستير في الخدمة )الكلية الالهوتية الكتابية(ماج
 دكتوراه علوم )جامعة البصرة(

 

 القس نعمه سمعان
 بكالوريوس علوم )جامعة البصرة(

 ماجستير الهوت )كلية لبنان المعمدانية(
 

 القس الدكتور ديك غيلبرت
 بكالوريوس أداب )جامعة ميشغان(

 ماجستير في اإللهيات )كلية النعمة الالهوتية(
 كتوراه في الخدمة )كلية داالس الالهوتية(د
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از هو إمتياز وليس جق. سوف يخسر الطالب هذا اإلمتيللكلية الالهوتية الكتابية ينبغي ان يكون واضح أن اإلنتساب 

قت إن و في حال أخلوا بمقاييس والمستويات الُمقررة من اإلدارة. يحق للكلية ان تطلب من الطالب اإلنسحاب في أي 
 كان سلوكه ال ينسجم مع روح الكلية أو ال يلتزم بقواعد الكلية.

 
األكاديمي األمور اإلدارية، شروط كل درجة، التكاليف، اإلرشادات حول كيفية  الكلية الالهوتية الكتابيةيتضمن دليل 

رر اإلدارة ذلك، عندما تق تقديم المساقات. تحتفظ الكلية بحق إجراء أي تغيير في وقت. هذه التغييرات تصبح فاعلة
ن كان التغيير يشمل برنامج دراسي لدرجة معينة فالكلية تضمن  وهذه التغييرات ُتلزم جميع الطلبة الحاليين والجدد. وا 

 حق الطالب الُمسجل في هذا البرنامج قبل التغيير.
 

 موقع الكلية:
 معمدانية المستقلة من أجل صفوفها.حاليًا مبنى كنيسة اإليمان ال الكلية الالهوتية الكتابيةتستخدم 

 
 عنوان الكلية

 عمان 20210ص.ب 
 األردن 11118

 +962-6-585-3043 هاتف:
 info.BTSJordan.org بريد إلكتروني:

 WWW.BTSJordan.orgالموقع اإللكتروني:

 

 
 

 


